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 ڕ�كخراوی ن�وده و�ھ تی كۆچ ئام�ری پزیشكی بھ بھ ھای نیو ملیۆن دۆالر ده بھ خش�تھ  نھ خۆشخانھ یھ كی موسڵ
 

موسڵ - بۆ بایھ خدان بھ  دامھ زراوه  تھ ندروستییھ  حكوومییھ كان دوابھ دوای تھ نگژه ی موسڵ، ڕ�كخراوی ن�وده و�ھ تی كۆچ لھ  ع�راق ئام�ری تھ ندروستی و كھ ره ستھ ی بھ بھ ھای
 .مھ زه نده كراوی نیو ملیۆن دۆالر بھ خشیھ  نھ خۆشخانھ ی ف�ركاریی ئھ ل سھ الم لھ  ڕۆژھھ �تی موسڵ

 
 .ئام�ره كان بھ  پا�پشتی دارایی بھ شی گھ شھ پ�دانی ن�وده و�ھ تی حكوومھ تی بھ ریتانیا و حكوومھ تی كو�ت دابین كراون

 
بھ ڕ�وه بھ رایھ تی تھ ندروستی نھ ینھ وا ھھ ماھھ نگی شمھ كھ  بھ خشراوه كانی كرد و نھ خۆشخانھ ی ف�ركاریی ئھ ل سھ المی ھھ �بژارد لھ   ڕۆژھھ �تی موسل بۆ ئھ وه ی ئام�ر و كھ ره ستھ كان
وه ر بگر�ت، بھ ھۆی ئھ وه ی نھ خۆشخانھ كھ  ژماره یھ كی زۆر نھ خۆشی بۆ ده چ�ت بھ  ھۆی زیادبوونی ل�شاوی خھ �كی گھ ڕاوه  بۆ موسڵ، ئاواره كان و كۆمھ �گھ  خۆج�ییھ كان. بھ خشینھ كھ 
 .بھ  ئامانجی ئھ وه یھ  كھ  یارمھ تیده ر ب�ت لھ  سھ قامگیركردنی كۆمھ �گھ  لھ  ڕۆژھھ �تی موسڵ

 
پ�ش ڕاده ستكردنی شمھ كھ كان لھ  مانگی تشرینی یھ كھ م )ئۆكتۆبھ ر(، ئام�ره كان و كھ ره ستھ كانی تر لھ  نھ خۆشخانھ ی مھ یدانیی ڕ�كخراوی ن�ده و�ھ تیی كۆچ لھ  حھ مام عھ لیل بھ  كار
ده ھ�نران، ٣٠ كم لھ  باشووری موسڵ. لھ و كاتھ ی كھ  دامھ زرا لھ  مانگی ئاداری ٢٠١٧، چھ ند مانگ�ك دوای ده ستپ�كردنی شھ ڕی موسڵ، نھ خۆشخانھ ی مھ یدانیی حھ مام عھ لیل رۆ��كی
بھ رچاوی گ�را لھ  پ�شكھ شكردنی چاود�ری تھ ندروستی فریاكھ وتن و چاره سھ ركردنی نھ خۆشھ كان كھ  بھ ش�وه یھ كی سھ ره كی لھ ناوچھ كانی پ�كدادان لھ  ڕۆژئاوای موس�ھ وه  ده ربھ ده ر
 .ببون

 
لھ ن�وان مانگی ئادار و ئھ یلولی ٢٠١٧دا، نھ خۆشخانھ ی مھ یدانیی ڕ�كخراوی ن�ده و�ھ تی كۆچ لھ  حھ مام عھ لیل خزمھ تگوزاری پ�شكھ ش بھ  نزیكھ ی ٩٣٠٠ نھ خۆش كرد و ٦٦٤ حالھ تی
 .داخل كرد بۆ نھ شتھ رگھ ری لھ ن�ویاندا نھ شتھ رگھ ری بۆ ده ست و قاچی شكاو كھ  لھ  ئھ نجامی پ�كدادانھ كان ڕوویان دابوو

 
كھ ره ستھ  و ئام�ره كان كھ  بھ خشراونھ تھ  نھ خۆشخانھ ی ئھ ل سھ الم ئھ مانھ  لھ  خۆ ده گر�ت: م�زی نھ شتھ رگھ ری، ئام�ری ب�ھۆشكردن، ئام�ری ھھ ناسھ ی ده ستكرد، مۆنیتھ ری پزیشكی،
 .ئام�ری پھ مپی موغھ زی، ئام�ری بوژاندنھ وه ی دڵ، ئام�ری تھ عقیمی نھ خۆشخانھ ، عھ ره بانھ ی نھ خۆش و ئام�ری ئھ شیعھ  و ئام�ری تاقیگھ  و كھ ره ستھ ی تھ ندروستیی تر

 
ئھ م بھ خشینھ  لھ  كاتی خۆی بوو  بھ ڕاستی چونكھ  توانای نھ خۆشخانھ كھ  دووھ�نده  ده كات بۆ پ�شكھ شكردنی خزمھ تگوزاری تھ ندروستی،" دكتۆر سھ نگھ ر پیرداود، ڕ�كخھ ری"
تھ ندروستی فریاگوزاری ڕ�كخراوی ن�وده ولھ تی كۆچ وای گوت. "ئھ م بھ خشینھ  بھ ش�كھ  لھ  چاالكییھ كانی پھ ره پ�دانی تواناكان لھ الیھ ن ڕ�كخراوی ن�وده و�ھ تی كۆچھ وه  كھ  ڕۆ�ی بنكھ 
 ".تھ ندروستییھ  حكومییھ كان بھ ھ�زتر ده كات بۆ ئھ وه ی باشتر خزمھ تی نھ خۆشھ كان بكھ ن

 
ئھ مھ  تاكھ  یھ كھ ی چاود�ریی چڕه  كھ  ئ�ستا لھ  موسڵ كار ده كات،" دكتۆر رعد عھ بدولھادی، بھ ڕ�وه بھ ری نھ خۆشخانھ ی ئھ ل سھ الم وای گوت. لھ باره ی ئام�ره كانی چاود�ری نھ خۆش"
و بووژانھ وی دڵ كھ  وه كو بھ ش�ك لھ  بھ خشینھ كھ  پ�شكھ ش بھ  نھ خۆشخانھ كھ  كراون، دكتۆر رعد گوتی: "ئ�مھ  زۆر پ�ویستیمان بھ م ئام�رانھ  ھھ بوو، ئھ مانھ  ئام�ری ژیانپار�زن، جا لھ 
 ".ژووره كانی نھ شتھ رگھ ری ب�ت یان لھ  یھ كھ ی چاود�ری چڕ یان یھ كھ ی فریاكھ وتن بھ  كار بھ�نر�ن

 
با�ھ خانھ  بنچینھ ییھ كھ ی نھ خۆشخانھ ی ئھ ل سھ الم - كھ  پ�شتر نھ خۆشخانھ ی سھ ره كیی ڕۆژھھ �تی موسڵ بوو - لھ  كاتی شھ ڕدا و�ران بوو. لھ  ئاداری ٢٠١٧دا، نھ خۆشخانھ كھ  لھ 
 .شو�نھ كی نزیكی بینایھ  كۆنھ كھ  دووباره  كرایھ وه  بھ  توانای لھ خۆگرتنی ١٥٠ قھ ره و�لھ 

 
بھ  گوتھ ی دكتۆر رعد ڕۆژانھ  ٤٥٠ تا ٥٠٠ نھ خۆش سھ ردانی نھ خۆشخانھ كھ  ده كھ ن، بھ ش�وه یھ كی سھ ره كی بۆ چاره سھ ری ئ�سك و ماسولكھ كان ونھ خۆشیھ كانی دڵ و ھھ ناو و
 .حالھ تھ كانی تر كھ  بھ ھۆی پ�كانھ وه  دووچاری بوون لھ  ئھ نجامی ڕووداوی ھاتوچۆ. نھ خۆشھ كان چاره سھ ر بھ  خۆرایی وه رده گرن

 
و�ڕای بھ خشینی ئام�ر و كھ ره ستھ كان بۆ نھ خۆشخانھ ی ئھ ل سھ الم، ڕ�كخراوی ن�وده و�ھ تی كۆچ لھ م دواییانھ  كھ ره ستھ  و ئام�ری پزیشكیی بھ  بھ ھای زیاتر لھ  ٧٠ ھھ زار دۆالر
بھ خشییھ  دامھ زراوه  تھ ندروستییھ كانی تر لھ  ناوچھ كانی تر لھ  ع�راق. ئھ و دامھ زراوانھ ی تر كھ  كھ ره ستھ  و ئام�ره كانیان وه رگرت ئھ مانھ  ده گر�تھ وه : نھ خۆشخانھ ی ف�ركاریی ڕاپھ ڕین،
نھ خۆشخانھ ی ف�ركاری ڕزگاری، نھ خۆشخانھ ی نانھ كھ لی، بنكھ ی تھ ندروستی ڕاژان، نھ خۆشخانھ ی ف�ركاری ھھ ول�ر، نھ خۆشخانھ ی فریاكھ وتنی ڕۆژئاوا، نھ خۆشخانھ ی فریاكھ وتنی
 .ڕۆژھھ �ت (ھھ موویان لھ  پار�زگای ھھ ول�ر)؛ ھھ روه ھا بنكھ ی چاود�ری تھ ندرو ستی سھ ره تایی ئھ ل عھ ریج لھ  موسڵ، لھ گھ ڵ بنكھ ی تھ ندره ستی گو�ڕ

 
دكتۆر ئیبراھیم خھ لیل، بھ ڕ�وه بھ ری تھ جھیزات لھ  نھ خۆشخانھ ی ف�ركاری ڕزگاری گوتی: " ئ�مھ  ڕۆژانھ  زیاتر لھ  ٥٠ نھ شتھ رگھ ری لھ  س� ژووری نھ شتھ رگھ رییھ كانمان ئھ نجام
ده ده ین؛ ھھ بوونی موغھ زی بۆ ئھ م نھ شتھ رگھ رییانھ  زۆر گرینگھ . نھ خۆشخانھ كھ مان بھ ب� بھ رامبھ ر خزمھ تگوزاری پ�شكھ ش بھ  خھ �كی خۆج�ی و ئاواره كان و پھ نابھ رانی سووریش
ده كات. ئھ م كھ ره ستانھ  ژیانپار�زن بۆ ئ�مھ . كھ میی ئھ م كھ ره ستانھ  بھ ھۆی دۆخی ئابووری ئ�ستا بارگرانییھ كی زۆری خستووه تھ  سھ ر نھ خۆشخانھ كھ مان، بھ �م ئھ م كھ ره ستانھ ی
 ".وه رمان گرتوون بھ الیھ نی كھ م بھ شی ٢٠٠ نھ شتھ رگھ ری گھ وره  و ١٠٠ نھ شتھ رگھ ریی بچووك ده كات

 
 :ئاواره یی لھ  ع�راق بھ رده وامی ھھ یھ 

 
موسڵ – بھ پ�ی تۆماری بھ دواداچوونی ئاواره كانی سھ ر بھ  ڕ�كخراوی ن�وده و�ھ تی كۆچ، زیاتر لھ  یھ ك ملیۆن كھ س لھ  كاتی كرده  سھ ه ربازییھ كانی موسڵ ئاواره  بوون كھ  لھ  مانگی
 .تشرینی یھ كھ م (ئۆكتۆبھ ر) ده ستی پ� كرد

 
لھ  سھ نتھ ری موس�ھ وه  ھ�شتا زیاتر لھ  ٦٠٠ ھھ زار كھ س لھ  ئاواره ییدا ده ژین و زیاتر لھ  ٢٢٢،٤٠٠ كھ سیش گھ ڕاونھ تھ وه  لھ و كاتھ ی كھ  كۆتاییھاتنی كرده كانی شھ ڕی موسڵ لھ  مانگی
 .تھ موزی ٢٠١٧

 
لھ  سھ رتاسھ ری ع�راق – زیاتر لھ  ٢،٩٩١،٠٠٠ كھ س ھ�شتا ئاواره ن بھ ھۆی تھ نگژه ی ھھ نووكھ یی و�ت، كھ  لھ  كانوونی دووه می ٢٠١٤ ده ستی پ� كرد. زیاتر لھ  ٢،٦٧٩،٠٠٠
 .(ئاواره ش گھ ڕاونھ تھ وه  (بھ پ�ی نو�ترین ڕاپۆرت لھ  ١٥ تشرینی دووه می ٢٠١٧

 
 :زانیاری لھ باره ی ئاواره بوون ده كرێ لھ م لینكھ ی خواره وه دا ده ست بكھ و�ت

 http://iraqdtm.iom.int 
 

 :بۆ زانیاری زیاتر پھ یوه ندی بكھ ن بھ  ڕ�كخراوی ن�وده ولھ تی كۆچ
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